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Kiinalaisia vieraita, asuntomessuja ja kuntataloutta
Suomessa käydään kirjoitushetkellä vilkasta keskustelua kuntataloudesta. Muutamissa kaupungeissa on jo aloitettu yt-neuvotteluja ja huoli kuntien taloudellisesta kantokyvystä on laajaa. Erityisenä
talouden kuormittajana Etelä-Karjalassa (samoin kuin monissa muissa maakunnissa) on sosiaali- ja
terveysmenojen ennakoimaton kasvu. Lisäksi uutena haasteena ovat olleet mm. uudesta tulorekisteristä aiheutuneet ongelmat, jonka vuoksi esim. Savitaipaleen verokertymä uhkaa jäädä vuoden
2019 osalta lähes 400 000 euroa budjetoitua alhaisemmaksi.
Taloudellisista uhkakuvista johtuen viime viikkoina on väläytelty Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien yhdistämistä ja Saimaan maakunnan perustamista. Idea ei sinänsä ole uusi, mutta hallinnolliset uudistukset eivät tunnetusti ole helppoja. Matkailussa ja aluekehitystyössä saataisiin varmasti erilaisia synergiaetuja, jos maakunnan alue olisi laajempi. Pitkällä aikavälillä myös sosiaali- ja
terveyspalvelujen koordinoinnissa voitaisiin kenties saavuttaa taloudellisia hyötyjä.
Meillä Savitaipaleella yleiset kehityshaasteet näkyvät samalla tavalla kuin vaikka Lappeenrannassa
– tosin mittakaava vain vaihtelee. Savitaipaleen taloustilanne näyttää haasteista huolimatta tilapäisten hyvitysten ja maksuerien vuoksi vakaalle. Eksoten kolmen vuoden tasausjärjestelmästä eli
ns. clearing -hyvityksestä johtuen kunnan maksuosuus pienenee vuoden 2019 osalta yli 2 miljoonaa
euroa. Toisaalta myös sote-kiinteistökaupat helpottavat Savitaipaleen taloutta tilapäisesti vuosina
2020-2021. Tärkeintä sote-kaupoissa on ollut kuitenkin palvelujen jatkuvuuden turvaaminen hyväkuntoisissa kiinteistöissä.
Savitaipaleen kunta osallistui heinä-elokuussa Kouvolan asuntomessuille omalla messuosastollaan.
Osastollamme oli käytössä leikkimielinen kilpailu, jossa tiedusteltiin kiinnostusta Savitaipaletta kohtaan. Tuloksena saimme peräti yli 900 yhteystiedoilla varustettua kontaktia, ja näihin ihmisiin aiomme jatkossa olla myös yhteydessä. Esimerkiksi syyskuussa järjestettyyn Savitaipale-päivään
suunniteltiin messuvieraille erillinen vierailuohjelma kiertoajeluineen ja tutustumiskäynteineen.
Toivomme tietysti, että tuloksena olisi uusia asukkaita, yrityksiä ja mökkiläisiä Savitaipaleelle.
Elokuu oli siinäkin mielessä merkittävä Savitaipaleen kunnalle,
että saimme vastaanottaa harvinaisia vieraita Kiinasta Jiaxingin
kaupunginosasta. Vajaan miljoonan asukkaan Xiuzhoun alueen
delegaation vetäjä, apulaiskaupunginjohtaja Zhang, totesi Olkkolan rannalla kävellessään, että meillä Kiinassa taide on ihmisten
tekemää, täällä se on luonnon muovaamaa. Osuvasti sanottu.
Vierailun keskeisinä teemoina olivat koulutusyhteistyö, ympäristökysymykset ja matkailu. Tavoitteena on jatkossa edistää yhteistyötä esimerkiksi leirikoulutoiminnassa, taidekasvatuksessa
ja matkailupalvelujen paketoinnissa.
Raikkaita ja virkistäviä syyspäiviä,
Kimmo Kainulainen, kunnanjohtaja

Kukas täällä häärää?

Mitä pidät työstäsi?
- Pidän työni vaihtelevuudesta, tehtävät ovat monipuolisia ja tapaan paljon erilaisia asiakkaita.
Kunnantalolla on mukavat työkaverit ja joskus
vietetään myös vapaa-aikaa yhdessä esim. teatterin ja konserttien merkeissä.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
- Olen ollut pitkään mukana Savitaipaleen liikuntaseuran toiminnassa (ent. Savit. Naisvoimistelijat).
Teatteri- ja konserttilippuja on täksikin syksyksi
varattuna jo useita kappaleita ja televisiosta tykkään katsella pohjoismaisia sekä englantilaisia TVsarjoja.


Vanhusneuvosto 2019-2021
Kun vierailet kunnantalolla, useimmiten ensimmäinen ihminen, jonka tapaat, on infopisteessä
työskentelevä palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen.
Sirpa syntyi Tohmajärvellä ja muutti Ähtärin kautta
perheensä mukana Savitaipaleelle 8-vuotiaana.

Milloin aloitit työskentelyn kunnantalolla?
- Aloitin vuonna 1987 toimistoapulaisena ja seuraavana vuonna siirryin puhelinvaihteenhoitajaksi.
Nykyinen nimikkeeni on palvelusihteeri.

Mitä tehtäviisi kuuluu?
- Iso osa työstäni on suoraa asiakaspalvelua. Vastatessani esimerkiksi kunnan neuvonnan puhelinnumeroon, kysymys voi koskettaa lähes mitä tahansa. Yhdessä asiakkaan kanssa etsimme sitten ratkaisun, mistä apu ja tieto kysyjälle löytyisi parhaiten.
- Lisäksi töihini kuuluu mm. ostolaskujen käsittely,
laskutus ym. toimistotyöt sekä keskusvaalilautakunnan sihteerin työt.

Miten työsi on muuttunut vuosien myötä?
- Työt ja tehtävät ovat muuttuneet paljonkin :
ennen kunnalla oli oma puhelinvaihde, johon lisättiin myös terveyskeskuksen puhelinpalvelut. Vaihdepalvelut ulkoistettiin myöhemmin ja nykyisin
työntekijöille on suorat numerot.
- Toimisto- ja tietotekniikka on myös muuttunut
vuosien saatossa: alkuvuosina käytetyt kirjoitus- ja
laskukoneet ovat nyt historiaa, kaikki kulkee nykyisin sähköisenä.

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Haimila Pekka, pj.
Simonen Esko
Häkkinen Paula
Koistinen Liisa
Inna Miia
Järvinen Viivi
Alaoutinen Hilke
Kilpi Liisa
Alatalo Raija
Paatos Merja
Kauppi Tuula
Peltoniemi Laura
Kilkkinen Hanna
Pihlajamäki Kristiina, siht. Siltamaa Jussi
Kouvo Mikko
Valsi Anu
Keränen Jyrki
* Sihteeri: kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi
p. 040 169 0205
Vanhusneuvosto on tehnyt

ikäihmisille suunnatun
selkokielisen esitteen.
Esitteessä on yhteystiedot ikäihmisten tärkeistä palveluista. Esitteen tuotti Saimaan Ammattikorkeakoulun mainonnan opiskelijoiden perustama
osuuskunta.
Esitettä painettiin 300 kpl ja sitä jaellaan kotihoidon mukana koteihin, kirjastossa, apteekissa, seurakunnan tiloissa, hyvinvointiasemalla ja Heituinlahden K-kaupassa.
Seuraavassa kokouksessa 30.10. vanhusneuvosto
ottaa kantaa kunnan ja Eksoten välisten palvelusopimusneuvotteluiden sisältöön ikä-ihmisten näkökulmasta.
Katso vanhusneuvoston pöytäkirjat:
https://www.savitaipale.fi/hallinto/esityslistat-japoytakirjat

Uusia kasvoja kunnan
toimipisteissä
Inka Nio aloitti varhaiskasvatuksen opettajan
vakinaisessa toimessa 1.8.2019 Kivikoulun eskarissa.
Aiemmin hän toimi
samoissa tehtävissä vuodesta 2017
viskareiden
(5-vuotiaat)

ryhmän opettajana.

Teemu Lepistö ja aloitti liikunnanopettajana ja liikuntatoimenohjaajana 1.8.2019.
Työhön kuuluvat
opettajan tehtävät
Savitaipaleen koulukeskuksessa sekä
liikuntatoimen asioiden hoitaminen ja
kehittämistyö.
Teemun tavoittaa
kunnantalon
1. kerroksesta
aamupäivisin tiistaina ja keskiviikkona.
teemu.lepisto@savitaipale.fi p. 040 6313 372


Kohde- ja koulutusavustuksia
 Liikuntatoimen kohde- ja koulutusavustukset
ovat haettavina 30.11.2019 mennessä.
 Kulttuuritoimen kohdeavustuksia tapahtumien järjestämiseen voi hakea 31.10.2019 mennessä. (Huomioi mm. Europaeus 200v –juhlavuosi :
v. 2020 alkuvuoden tapahtumat)
Olen

Mirja
Harvistola ja
aloitin 1.8.2019
luokanopettajan
virassa Heituinlahden koulussa.

Hakulomakkeen saa kunnan nettisivuilta,
https://www.savitaipale.fi/hallinto/lomakkeet
tai kunnantalon neuvonnasta
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Savitaipaleen kunta, hallinto-osasto/avustukset
Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
* Liitteet: talousarvio/rahoitussuunnitelma, toimintasuunnitelma/suunnitelma avustuksen käytöstä sekä
toimintakertomus ja tilinpäätös.


Opettajana olen yhteistyökykyinen, avoin, kokeilunhaluinen ja kehityshenkinen.
Työssäni pidän erilaisten oppilaslähtöisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisesta.
Haluan kannustaa oppilaita, tukea heidän luontaista uteliaisuuttaan, kokeilunhaluaan ja toiminnallisuuttaan.
Huomioin opetuksessani tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen oppimisen välineenä perinteisempien opetusmenetelmien rinnalla.
Heituinlahden koulun kuulumisia voi seurata instagramissa seuraamalla käyttäjätiliä mirja.ope sekä
Peda.net -sivustolla kohdasta Savitaipale, Heituinlahden koulu.

Vuosi 2020 on
D.E.D.Europaeuksen syntymän 200vuotisjuhlavuosi.

Ohjelmassa on mm. Ismo
Tuhkalaisen kirjoittama näytelmä Europaeuksesta, luentoja, konsertteja, kansanrunoja ym. -> Millaista ohjelmaa sinun ryhmäsi voisi järjestää juhlavuonna?
– Europaeushan oli niin kansanrunouden kerääjä,
tutkija sekä kieli- ja lehtimies.
- Järjestäisitkö vaikkapa runonkeruu patikoinnin tai
Europaeuksen aikaisen nuotioillan naurispaistikkaineen? Kerro ideasi kulttuuritoimistoon!
helena.hjerppe@savitaipale.fi
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SAVITAIPALEEN KUNTA
Kunnanvirasto, avoinna ma-pe klo 9-15 ............................. 040 158 6542
www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi
Yleinen hätänumero ...........................................................................112
Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen ..................................... 040 736 6053
Palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki .................................... 040 169 0205
yhteyshenkilö kunta/kuntalaiset – Eksote
HALLINTO-OSASTO
Hallinto- ja taloustoimisto
Osastopäällikkö, hallintojohtaja Virpi Myllyharju .................. 040 848 7210
Arkistosihteeri Saara Muhonen .......................................... 040 713 1919
Palkkasihteeri Pirkko Bilen ................................................. 040 713 1871
Atk-asiantuntija Seppo Loisa............................................... 040 565 8081
Laskentasihteeri Sirkku Aholaakko ..................................... 040 713 1873
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen……………………… ……..040 822 5357.
Lomituspalvelut
Lomituspalvelujohtaja Virpi Kallio ....................................... 040 775 8845
Toimistosihteeri Tuula Peräkasari ...................................... 040 774 1787
Johtava maatalouslomittaja Pia Rapi .................................. 040 713 1877
Keskuskeittiö
Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz .................................... 040 713 1932
SIVISTYSOSASTO
Osastopäällikkö, sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen …… 040 631 2605
Palvelusihteeri Ilkka Valassaari…………………………… .040 713 1875
Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe ........................................ 040 500 1853
Liikuntatoimenohjaaja Teemu Lepistö……………………….040 631 3372
Kansalaisopisto
Rehtori Tea Loisa .............................................................. 040 713 1870
Palvelusihteeri Tuija Kuurne ............................................... 040 713 1884
Kirjasto
Kirjasto .............................................................................. 040 713 1886
Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen .................................. 040 713 1885
Europaeuksen koulu ja lukio
Rehtori Petri Kyyrä…………………………………………... 040 631 4441
Apulaisrehtori Sami Korhonen ............................................ 040 713 1900
Koulusihteeri Helena Kylliäinen........................................... 040 713 1887
Opinto-ohjaaja Aino Rautiainen ......................................... 040 713 1889
Erityisluokanopettaja Jaana Jurvanen................................. 040 763 4613
Erityisluokanopettaja Ulla Kokkola ...................................... 040 713 1902
Erityisopettaja 7 – 9 lk ......................................................... 040 713 1894
Erityisopettaja 1 – 6 lk ......................................................... 040 713 1929
Koulukuraattori ................................................................... 040 196 6033
Koulupsykologi……………………………………………… …040 196 6044
Terveydenhoitaja .............................................................. 040 563 3897
Keittiö ................................................................................ 040 713 1901
Koululaisten iltapäivätoiminta………………………………. 040 713 1937

Heituinlahden koulu
Koulun johtaja Pertti Simpura ............................................. 040 637 4249
Varhaiskasvatus
Päiväkoti Kissankello ......................................................... 040 523 1486
Varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä ............................ 040 713 1934
Vuorohoitokoti Tuulikello ..................................................... 040 703 8935
Heituinlahden perhepäivähoitokoti ..................................... 040 539 0149
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ...................... ……… 040 542 9919
Esiopetus
Kivikoulu ............................................................................. 040 704 8347
Heituinlahti………………………………………………………040 713 1909
TEKNINEN OSASTO
Osastopäällikkö, tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela…… 040 055 8063
Rakennustarkastaja Jorma Kuisma ……………………… 040 186 5055
Kiinteistöpäällikkö Mikko Holsti ........................................... 040 648 7505
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio .................................... 040 835 7826
Palvelusihteeri Piia Adusoo ................................................ 040 713 1878
Palvelusihteeri Minna Tynkkynen ........................................ 040 713 1879
Tielautakunnan sihteeri Jarmo Karhula .............................. 040 571 8032
Talonmies Oliver Wischnewski ........................................... 040 552 9297
Talonmies Seppo Laari ....................................................... 040 056 3723
Talonmies Hannu Rahikainen ............................................. 040 532 5209
Lämpö- ja vesihuoltolaitokset
Mika Repka………… ………………………………………….040 621 3168
Jouni Niemi ........................................................................ 040 595 8908
Timo Rötkö ......................................................................... 040 551 4936
Päivystys .......................................................................... 040 867 7229
Nuorisotyö
Savitaipaleen nuorison tuki Ry ........................................ 040 065 7411
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Neuvontapuhelin……………………………………………… 05 616 7020
Palopäällikkö Esa Viiru ………………………………….. … 05 616 7028
Palotarkastaja Kari Ahonen ................................................ 040 040 5820
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Eläinlääkäri Heidi Kummunsalo .......................................... 040 025 6174
Terveystarkastaja Tarja Lopperi ......................................... 040 571 8034
Ympäristötarkastaja Jarmo Karhula .................................... 040 571 8032
Etelä-Karjalan Työvoiman palvelukeskus
Työvoimaohjaaja Harri Huomanen ..................................... 029 504 2056
Etelä-Karjalan maaseututoimi
Savitaipaleen toimisto, agrologi Päivi Kangasmäki ……… 040 559 1858
Pro Agria, Etelä-Suomi
Kasvintuotannon asiantuntija Asko Laapas .......................... 040 721 9991
Saimaan Kuitu Oy
Myynti- ja markkinointipäällikkö Heli Pajuvirta……………… 040 707 4772

Säilytä luettelo!

Asuntomessujen kaikuja ja
Savitaipale–päiviä
Kouvolan asuntomessuilta saatiin yli 900 merkattua kontaktia ja osa oli ajellut jo samalla reissulla
"Savitaipaleen kautta" ja heidän palautteensa oli
positiivista. Yli 20 kutsuttua on tätä kirjoittaessa jo
ilmoittautunut syyskuun Savitaipale-päivään .
Asuntomessujen jatkomarkkinointi muodostuu eri
tapahtumista, joista Savitaipale -päivä on ensimmäinen ja helmikuun talvitapahtuma viimeinen
osa markkinointiketjua. Savitaipale -päivistä voisi
tulla syksylle markkinoiden yhteyteen vuosittainen perinnekin ?
Muut messujen jatkotapahtumat: loka-marraskuulle ideoidaan seniori-ikäisille ohjelmapäivä,
joulun avausta ja markkinoita on suunniteltu lauantaiksi 30.11. ja siitä joulun avausviikon ohjelmaa, sekä yksi kohdennettu yrityspäivä ja talvitapahtuma helmikuussa. Tapahtumat toimivat tietenkin myös kuntamarkkinointina.

Yritysaamukahveille lokakuussa
Aamukahvit pidetään Yritystalolla 9.10. klo 8
ja ohjelma on rakenteilla. Tapaamisessa käsitellään ajankohtaisia asioita ja tarpeita ja ehkä myös
muutama vieras saadaan luennoimaan.

Yritystalon toimintaa kehitetään edelleen
Elinkeinoryhmä kokoontuu vielä syyskuussa ja
marraskuussa. Yritystalossa on vielä muutamia
vapaita tiloja, ja niiden osalta mietitään miten ne
saataisiin täytettyä. Samalla pohditaan myös ideoita ja ajatuksia miten toimintaa voisi kehittää.
Savitaipaleen portin kivipylväisiin on maalattu jo
kirjaimet ja kunhan kiireiset asentajat ehtivät,
uudet tekstit tulevat portin ”ylisille”. Uudet tienvarsitaulut ovat myös matkalla paikalleen ennen
lumia, ensimmäinen saattaa jo ollakin Taavetin
tiellä.

Uusia
projekteja ja
ideoita on
taas tapetilla, mutta niistä lisää kun suunnitelmat
etenevät!
Tommi Naakka, elinkeinokonsultti
tommi.naakka@savitaipale.fi
0400 557 879

Teknisen osaston
kuulumisia
Satamahanke on varsinaisen hankkeen osalta valmis. Loput ruoppausmassat
on tasoiteltu Olkkolan puistoon ja Pappilanlahden P-alue on valmis.
Tulevaisuudessa Pappilan ranta-alueella työt tulevat jatkumaan kosteikon rakentamisen sekä puistoalueen raivaustöiden yms. osalta.

Hiienmäen vanha lämpökeskus on purettu ja
öljysäiliöiden alta löytynyttä öljyistä maata jouduttiin vaihtamaan useampi kuorma-autollinen.
Vanhan laitoksen tilalle ei ole tulossa mitään. Mäki on niin täynnään kaukolämpöjohtoja, ettei sinne muuta mahdu. Alue siis vain maisemoidaan ja
siloitellaan.

Asfalttitöitä tehdään vielä syksyn aikana. Satamaan vievä Kuolimontie asfaltoidaan ja mm. Ympyrätie tulee saamaan pintauksen. Myös ihan
keskustassa kevyenliikenteen väylien asfaltteja
hiukan saneerataan.

Vesi- ja viemärijohtojen uusimisia tehtiin kesällä Olkkolantiellä ja apteekin nurkilla. Syksyn
aikana saneerataan vielä yhteistyössä kiinteistöjen
kanssa vesi- ja viemärisaneerauksia Peltotiellä.

Vesihuoltolaitoksen
laskutusjaksot
muuttuvat
1.12.2019 alkaen

Laskut lähetetään asiakkaille neljä kertaa vuodessa ja tasan kolmen kuukauden välein.
Laskutusjaksot vuodelle 2020 ovat seuraavat:
Jakso 1: Tasauslasku ajalle
1.12.2019 - 29.2.2020
- alustava eräpäivä on 29.2
Jakso 2: Arviolasku ajalle
1.3.2020 - 31.5.2020
- alustava eräpäivä on 31.5
Jakso 3: Arviolasku ajalle
1.6.2020 - 31.8.2020
- alustava eräpäivä on 31.8
Jakso 4: Arviolasku ajalle
1.9.2020 - 31.11.2020
- alustava eräpäivä on 30.11.

Saimaan Kuitu alentaa
sadan megan internetpalvelun kuukausimaksua
Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen
on edennyt vuodesta 2015 lähtien kuluvalle syksylle suunnitelmien mukaisesti. Valokuituverkkoon on liittynyt jo yli 2600 asiakasta ja hanke on
ollut kaikilta osiltaan onnistunut. Saimaan Kuidun
talous on kunnossa ja yhtiö haluaa antaa myös
asiakkaille etuja.

Valokuidun rakentamishanke valmistuu Savitaipaleella tänä vuonna

palveluiden laskutuksesta, asiakaspalvelusta ja
valokuituverkon ylläpitopalveluista.
Saimaan Kuidun valokuituliittymän hinta on vielä
vuoden 2019 loppuun asti omistajakuntien valokuituverkon saatavuusalueilla 1990 euroa. Ensi
vuonna valokuituliittymän hinta nousee 3000
euroon, koska tukirahaa ei ole käytettävissä.
 Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja
Tuomo Puhakainen, p. 0400 141 056
tuomo.puhakainen@saimaankuitu.fi
Blue Lake Communications Oy, toimitusjohtaja
Hannu Väänänen, p. 044 777 5776
hannu.vaananen@blc.fi


Valokuituverkon rakentamisen hankkeet Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lemillä ovat valmistumassa vuoden 2019 loppuun mennessä ja Saimaan Kuidun omistajakunnat nousevat ylimpään
viiden tähden luokkaa valokuituliittymien saatavuudessa. Lisäksi valokuituverkkoa rakennetaan
jo Suomenniemen alueella sekä Lappeenrannan
teknillisen yliopiston läheisyydessä, koska alueella
on erittäin huonot internet yhteydet.

Tule
perhekahvilaan!

Saimaan Kuitu toteuttaa EU:n tavoitteita, jolla
taataa kansalaisille ja yrityksille Gigan internetpalvelut vuoteen 2025 mennessä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Suomen hallitusohjelmaan
on myös kirjattu vastaavat tavoitteet.

15.10. Aiheena värikylpy
5.11. Askarrellaan isälle tai papalle
19.11. Pyjamabileet
26.11. (Huom. paikkana Toimintakeskus Suvanto)
”Mummolassa” – yhteinen hetki jumppasalissa,
lapsille mehua ja keksejä, aikuiset voivat ostaa
kahvit kahviosta.
3.12. Joululeivonta
10.12. Pikkujoulut

Kuukausimaksu alenee marraskuun
alussa
Saimaan Kuidun tavoitteena on turvata asiakkaiden edulliset ja varmat internetpalvelut. Tämän
takia Saimaan Kuitu tekee pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen teleoperaattorikumppaninsa Blue
Lake Communications Oy:n (BLC) kanssa. Sopimus
on pitkäaikainen ja takaa Saimaan Kuidun asiakkaille varmuuden internetpalveluiden kuukausihinnasta pitkälle 2020-luvulle. Yhteistyösopimus
antaa tässä vaiheessa mahdollisuuden Saimaan
Kuidulle myös alentaa sadan megan internetpalvelun kuukausihintaa 1.11.2019 alkaen. Lisäksi
Saimaan Kuidulla ovat edulliset 300 megan ja
Gigan internetpalvelut.
Lisäksi yhteistyösopimukseen kuuluu laaja valokuituverkon ylläpitopaketti, jonka perusteella
BLC vastaa Saimaan Kuidun asiakkaiden internet-

MLL:n perhekahvila on kaikille
avoin – vauvasta vaariin – ja se kokoontuu syksyn
aikana tiistaisin klo 10-12 seurakuntakodin
takkahuoneessa seuraavasti:

Huom! Lauantaina 9.11. klo 13-14 Savitaipaleen
jäähallilla ilmainen luisteluvuoro MLL:n jäsenille
perheineen!


UKKOKERHO
on toiminut Savitaipaleella jo

20 vuotta!
Kerho kokoontuu joka torstai
Toimintakeskus Suvannon
salissa klo 13.00. Tule mukaan!
Ohjaajaukkona Savitaipaleen
Taneli Raimo Laari.

i

Ajanvaraus lääkärille ja hoitajalle: Savitaipale, Lemi, Luumäki
puh. 05 352 1400
Kiireelliset asiat ma–pe klo 8–10, muut ajanvaraukset ja tiedustelut ma–pe klo 10–16.
Kun hätä on suuri, soita 112. Sähköinen asiointi: eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu.
ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA
PÄIVYSTYS illalla, yöllä ja viikonloppuna
Soita ensin Päivystysapuun 116 117, josta
saat apua ja neuvoja (myös hammashoidon
päivystys).
Keskussairaalan päivystys sijaitsee Ksiivessä (ovi 38, Kahilanniementie 2, LPR).
HAMMASHOITO
Ajanvaraus puh. 05 352 7059,
ma–pe klo 8–15.
ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU- ja
LASTENNEUVOLA
Ajanvaraus- ja palvelunumero
puh. 05 352 8502, ma–pe klo 8–15.
MIELENTERVEYS- ja PÄIHDEPALVELUT
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 040 504 0454, ma–pe klo 12–13.
Kaikkina päivinä ja aikoina toimiva
palvelunumero puh. 05 352 4610.

LABORATORIO
Ajanvaraus puh. 05 352 6000, ma–pe klo
7.30–16 (soittopyynnöt klo 7.30–14.30).
eksote.fi > Eksoten asiointipalvelu
FYSIOTERAPIA
Ajanvaraus ja apuvälinelainaus
puh. 05 352 6000, ma–pe klo 7.30–16
(soittopyynnöt klo 7.30–14.30).
Jonni Myyrän tie 1, Savitaipaleen liikuntatalo
DIABETESHOITAJA ja
REUMAHOITAJA
puh. 040 027 8012, ma–pe klo 12.30–13.

RÖNTGEN SAVITAIPALE
Ajanvaraus puh. 040 713 1903
RÖNTGEN ARMILA
Palvelee ilman ajanvarausta
ma–to 8–15.30, pe 8–14.30.
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
Ajanvaraus puh. puh. 044 791 4755,
ma–pe klo 8–15.
MUISTIHOITAJAN PALVELUT
Muistikoordinaattori puh. 040 651 1453.

KOTIHOITO
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus:
Iso apu –palvelukeskus (Ensineuvo)
puh. 05 352 2370, ma–pe klo 8–15.
Toimipisteen vastaava puh. 040 710 6095
Kotihoidon ohjaaja puh. 040 651 3039
Fysioterapeutin arviointikäynnit:
Heidi Suikkanen puh. 040 127 4211
SOSIAALIPALVELUT /
AIKUISSOSIAALITYÖ
Palveluohjaaja puh. 040 569 7522
Palveluneuvoja puh. 044 781 2303
Sosiaalityöntekijä puh. 040 180 6890
VUODEOSASTO
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877
Sairaanhoitaja puh. 040 713 1907
Osastonsihteeri puh. 040 713 1906
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939
VALKAMA
Toimintayksikön esimies puh. 040 169 5877
Hoitajat puh. 040 703 7564
Toimipisteen vastaava puh. 040 543 3939

i

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Savitaipaleen hyvinvointiasema
Maitolantie 7, 54800 Savitaipale

P. (05) 3521 400
Y-tunnus 0725937-3
Faksi (05) 456 1217
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi
www.eksote.fi
16.9.2019

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:n terveisiä

Nuorisotila Morova
Nuorisotila on nuorten yhteinen päihteetön olohuone.
Tule viettämään aikaa pelaillen biljardia, pingistä, konsolipelejä tai muuten vaan hengailemaan.
Vinkkaa toiveesi teemailloista tai kokoa harrastusporukka, nuorisotila soittimineen ja peleineen on maksutta käytössänne.

Työpajan kautta voi tilata työpalveluita
lumitöistä pusikoiden raivaukseen ja kuljetusavusta
renkaiden vaihtoon, tekstiilipesuun (autonpenkit,
sohvat yms.)
* Myynnissä sahatavaraa, 22x100 kuusi, 50x100 mänty.
* Laitevuokrausta aggregaatista lumilinkoon ja peräkärrystä rakennustelineisiin.
Kysy lisää Matti, 0400 776 746 tai Vesa 040 715 2584.
* Otamme vastaan myös ideoita ja ehdotuksia uusista
palveluista.

Nuorisotila on auki keskiviikkoisin ja joka toinen
perjantai. Keskiviikkoisin voit tulla tilalle suoraan

Kierrätysmyymälä

koulusta; ovet suljetaan klo 19. Perjantaisin klo 18-22.
Seuraa ilmoituksia somessa tai koulun ilmoitustauluilta, nuorisotilan ulko-ovessa ja snty.fi. Nuorisotila löytyy monitoimikeskus Morovan tiloista osoitteesta

Avoinna ma-to klo 8-15 sekä pe 8-13:30.

Hallitie 3.

nuorisotila_morova

Nuorisotila Moro-

va Savitaipale

Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä?
Kerro miten haluaisit osallistua, niin suunnitellaan
yhdessä! Voit tulla vaikka työntekijän kaveriksi valvomaan nuorisotilaa perjantaisin, järjestää kulttuuri- tai
liikuntahetkiä erityisryhmille tai muuta toimintaa
oman mielenkiintosi mukaan. Kiinnostaako yhdistyksen toiminta? Ota yhteyttä Kaitsuun, 0400 657 411.

Etsivä nuorisotyö
Etkö tiedä mitä tehdä tulevaisuudessa? Mistä löytyisi
koulu tai työpaikka? Haluatko löytää uutta tekemistä
vapaa-ajalle? Ota yhteyttä etsivään, niin mietitään
yhdessä ratkaisuja!
Etsivä nuorisotyö kuuntelee, tukee, neuvoo ja ohjaa
palveluihin 13-28-vuotiaita. Tavoitteena on omien
voimavarojen ja oman paikan löytäminen elämässä.
Etsivä nuorisotyö on läsnä ja antaa mahdollisuuden
luottamukselliseen aikuiskontaktiin Yhteyttä voi ottaa
nuori itse, nuoren vanhempi, ystävä tai läheinen.
Seuraa yhdistyksen kotisivuilta ajankohtaisia.
Voit olla yhteydessä etsivänuorisotyöntekijä
Sanni Saaraseen p. 040 715 2536.

Nuorten työpaja
16-28-vuotias, vailla ammattia tai työtä?
Tule nuorten työpajalle työkokeiluun tai töihin. Saat
kokemusta käytännön työstä ja työyhteisössä olemisesta sekä harjoitusta työelämän vaatimuksista. Samalla saat tukea arjen hallintaa, oman polun löytämiseen ja toteuttamiseen. Monenlaisia työtehtäviä omien taitojen ja kiinnostuksen mukaan kierrätysmyymälän ylläpidosta, tuotteiden valmistuksesta, autopajaan
sekä kiinteistöhuoltoon ja moneen muuhunkin tehtävään. Kysy lisää Kaitsulta, 0400 657 411 tai Päiviltä,
040 679 2289. Voit kysyä myös tet- ja harjoittelupaikkoja.

Kierrätysmyymälään otetaan vastaan ehjää, puhdasta
ja käyttökuntoista tavaraa. Emme vastaanota vaatteita!
* Maksullinen
kuljetuspalvelu
0400 776 746
*Kierrätysmyymälän puhelin
040 715 2529
Monitoimikeskus Morova

Nuorten vuokra-asuntoja
* 16-30 -vuotiaille nuorille on vuokra-asuntoja rivitaloissa Nieriäntiellä, Olvenlammella. Asuntoja on kahden kokoisia 33,5m² tai 40m² yhteensä 11 kappaletta.
Asuntoihin on jatkuva haku.
Hakulomakkeita saat Morovasta.
Tätä kirjoittaessa vapaana on yksi asunto, 33,5m².

Palkkatyöstä uusi alku – hanke
Hanke on työllisyyspoliittinen hanke, jossa toimijana on
Savitaipaleen Nuorison Tuki ry. Yhteistyökumppaneita ovat
Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja TYP, joiden kautta hankkeeseen osallistutaan. Rahoitukseen osallistuu KaakkoisSuomen TE-toimisto.

Hankkeen toimintamalli perustuu työllistämiseen ja
sen aktivoivaan voimaan. Hanke tarjoaa vuosittain
määräaikaista työtä 20 asiakkaalle. Hankkeen tavoitteena on henkilön työllistyminen, jatko- ja uudelleenkoulutus sekä eväiden saanti mahdolliselle oman yritystoiminnan aloittamiselle.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen TEtoimiston ja Etelä-Karjalan monialaisen yhteispalvelun
(TYP) työttömät työnhakijat: yli 200 päivää työmarkkinatuella olleet ja ensisijaisesti Savitaipaleella asuvat.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Kaj Wahlroos
p. 0400 657 411 tai Päivi Malkki p. 040 679 2289

Mitä tekee Europaeuksen
koulun tuore digi- ja tutoropettaja Elina Mäkelä?
Olen Elina Mäkelä (os Hertz), 39-vuotias kasvatustieteen maisteri, digi- ja luokanopettaja. Kävin
peruskoulun ja lukion Savitaipaleella ja parin Heituinlahden koulussa vietetyn vuoden jälkeen
(henk.koht.avustajana) lähdin opiskelemaan luokanopettajaksi Joensuun yliopistoon. Erikoistuin
alkukasvatukseen ja erityispedagogiikkaan.
Palasin Savitaipaleelle vuonna 2006 ja seuraavan
lukuvuoden tein töitä Kivikoulun eskarissa esikoulunopettajana. Joulukuussa 2007 syntyi esikoiseni
ja nyt perheessämme on kolme kouluikäistä lasta.
Äitiyslomien jälkeen palasin työelämään elokuussa 2012 ja pääsin luokanopettajaksi juuri valmistuneeseen koulukeskukseen, jossa olen työskennellyt tähän päivään saakka, yhtä Heituinlahden
koulussa vietettyä vuotta lukuun ottamatta. Palasin Joensuun yliopiston kirjoille syksyllä 2017
töiden ohella opiskelemaan Oppiminen ja opettaminen
digitaalisissa
ympäristöissä
–
erikoistumisopintoja ja valmistuin digiopettajaksi keväällä 2019.

Opettaminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa on suuri intohimoni.
Olen erittäin onnellinen saadessani työskennellä
Savitaipaleen kaltaisessa kunnassa, jossa kasvatukseen ja opetukseen satsataan ja sitä arvostetaan. Vastapainona työlleni on erilaiset harrastukset, joille vaihtoehtoja löytyy täältä runsain
mitoin. Toimin mukana StU:n salibandyjaostossa
valmentaen yhdessä työkaverini kanssa poikani
salibandyjoukkuetta. Ulkoilu koiriemme kanssa,
uinti, lumilautailu, pilates ja muut liikunnalliset
harrastukset auttavat jaksamaan
arjessa.
Rakkain harrastukseni (ja tyttärieni
myös) on ehdottomasti ratsastus.
Sen parempaa
stressinpoistokeinoa ei olekaan!

Tänä lukuvuonna toimin kolmena päivänä viikossa luokanopettajana 5. luokalle. Tätä luokkaa olen
ilokseni saanut opettaa 1. luokasta asti, mikä on
luokanopettajan työssä aika harvinaista ja ainutlaatuista. Usein opettaja vaihtuu alkuopetusvuosien jälkeen. Työnkuvani ei ole ihan perinteinen, vaan toimin perustyöni lisäksi myös kahdessa muussa tehtävässä ja lisäksi olen tvt- tukihenkilönä vastaten mm. koulumme oppilaiden iPadeista ja erilaisista oppimisympäristöissä käytettävistä tunnuksista.

Tutoropen toimenkuva
Ensimmäinen perustyöni ulkopuolinen tehtävä on
toimia tutoropettajana. Teen tätä työtä keskiviikkoisin, jolloin minulla ei siis ole muuta opetusta
ollenkaan. Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka ohjaa muita opettajia digitaalisuuden
tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen opetuksessaan. Tutoropettajan tehtävä on siis lisätä
opettajien taitoa käyttää digitaalisia välineitä
luontevana osana opetusta paikallisen tieto- ja
viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelman
mukaisesti.
Opetussuunnitelman tieto- ja viestintäteknologian (lyhennetään usein tvt) keskeisimpänä ajatuksena on, että lapset ja nuoret elävät tällä hetkellä vahvasti digitalisaation keskellä. Koulujen rooli
on olla ohjaamassa lapsia ja nuoria teknisten tvttaitojen lisäksi monipuoliseen tiedonhallintaan,
vastuulliseen toimintaan sekä rakentavaan vuorovaikutukseen digitaalisissa ympäristöissä.

Digitaitoja opetellaan laaja-alaisesti
Oppilaat tarvitsevat tulevaisuuttaan varten monipuolisia digitaalisia opiskelutaitoja. Muutamia
esimerkkejä mainitakseni oppilaat harjoittelevat
peruskoulun aikana ymmärtämään ja itse tuottamaan mm. sisältöä (kirjoitelmat, diaesitykset,
elokuvat ja animaatiot), netti-sivuja ja blogeja,
kuvien ottamista ja käsittelyä, sähköisten oppimateriaalien hyödyntämistä, robotiikkaa ja ohjelmointia, pilvipalvelun hyödyntämistä tiedon
tallennuspaikkana ja tiedon jakamisen kanavana
(pilvipalvelusovellukset), virtuaali- ja lisättyä todellisuutta, tekijänoikeuksiin, ergonomiaan ja
tietoturvaan perehtymistä jne.
Käytännössä tutoropettajan työpäivääni kuuluu
opettajien koulutusta kahden kesken, ryhmittäin
tai niin, että menen mukaan oppitunneille, jolloin
opetusta saavat samalla sekä opettaja, että oppilaat.

Olen kuntamme ainut tutoropettaja peruskoulun
puolella, mutta toimin tiiviissä yhteistyössä lähikuntien (Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren) tutoropettajien kanssa. Yhdessä muodostamme LänsiSaimaan tutoropettajaverkoston, joka toimii vahvana tukena työssäni. Tällä hetkellä ajankohtaista
on myös laajemman, koko Kaakkois-Suomen,
käsittävän alueellisen tutorverkoston perustaminen. Savitaipaleen kunta on lähtenyt mukaan
tämän isomman verkoston toimintaan ja minä
toimin myös tässä verkostossa Savitaipaleen kunnan edustajana.

Perjantai on hankepäivä
Perjantaisin teen pääsääntöisesti hanketyötä,
joka on siis toinen perustyöni ulkopuolisista tehtävistä. Savitaipale oli keväällä 2019 mukana reilun sadan kunnan ja kaupungin kanssa hakemassa
rahoitusta oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Iloksemme ja ylpeydeksemme saimme myönteisen päätöksen ja valikoiduimme suuresta joukosta mukaan muutaman ison kaupungin rinnalle
kehittämään valtakunnallisesti opetuksen digitalisaatiota. Olimme ainut yksittäinen pieni kun-

ta, joka sai näin mittavan rahoituksen, n. 85
000 euroa.
Hankkeemme nimi on Digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen perusopetuksessa Savitaipaleen malli. Tarkoituksenamme on omalla
esimerkillämme näyttää, kuinka pienissä kunnissa
voidaan kokonaisvaltaisesti kehittää perusopetuksen digitalisaatiota ja koko ekosysteemiä sen
ympärillä. Toimimme yhteistyössä opetushallituksen kanssa ja verkostoidumme muiden vastaavan
rahoituksen saaneiden tahojen kanssa. Ensimmäinen verkostoitumistapahtuma olikin jo nyt
syyskuun alussa opetushallituksessa Helsingissä
ja siellä saimme esitellä hankettamme toisille ns.
kärkihankkeiksi nimetyille tahoille.

Oppilaat saavat digitaitopassin
Koulun arjessa hanke tulee näkymään esimerkiksi
niin, että paikallisen tvt:n opetuskäytön strategia
tehdään näkyväksi oppilaan arjessa ja tvt-taitojen
kehittymistä seurataan läpi perusopetuksen ottamalla käyttöön digitaitopassi.
Digitaidot nostetaan myös osaksi arviointikeskusteluja. Oppilaita osallistetaan mm. vertaistutoroinnin avulla, jolloin he toimivat tutoropettajan
rinnalla digitaitojen opettamisessa. Opettajille
pyritään järjestämään täydennyskoulutusta.

Lisäksi luodaan yhteinen sähköinen alusta ideoiden, vinkkien ja esim. ohjevideoiden jakamiseen.
Verkostoidutaan alueellisesti ja valtakunnallisesti,
sekä hyödynnetään kansainvälistä yhteistyötä
esim. ohjelmoinnin ja robotiikan sekä matemaattisten aineiden opiskelussa. Hanke mahdollistaa
myös erilaiset laitekokeilut, jotta tulevaisuudessa
tietäisimme mikä olisi millekin ikäryhmälle pedagogisesti järkevin valinta tukien oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Haaveissa on myös tehdä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä sisältöjä ja osaamista
näkyväksi koulumme oppilaille sekä myös
kuntamme asukkaille esim. digitapahtuman
muodossa. Aika näyttää mitä kaikkea hankkeen
myötä vielä tuleekaan tapahtumaan; ideoita on
paljon.
Hanketyötä johtaa kanssani koulukeskuksen rehtori Petri Kyyrä sekä mukana ideoimassa ja toteuttamassa on myös kahdeksan hengen digitiimi, jossa on mukana opettajia joka kouluasteelta
ja monesta eri oppiaineesta.

Tässäpä pieni kurkistus työhöni ja perusopetuksen kuulumisiin digitalisaation osalta,
iloista alkusyksyä!
Terveisin,
Elina Mäkelä
Kuva viime kevään
4. luokan luokkaretkeltä Helsinkiin ja
opastetulle eduskuntatalokierrokselle.

*************************************
Koulun lukuvuoden 2019-2020
työajat
Syyslukukausi 8.8.2019 - 20.12.2019
Kevätlukukausi 7.1.2020 - 30.5.2020
Syysloma
21. - 27.10.2019
Talviloma
24.2. - 1.3.2020
* Itsenäisyyspäivä 6.12.2019, vappu 1.5.2020 ja
helatorstai 21.5.2020 ovat vapaapäiviä
Lauantaityöpäivä 30.5.2020
* Kevään yo-kirjoitukset 10.3. - 26.3.2020

ALOITA KUNNON SYKSY
LAAJENNETUISSA
TILOISSA 2019
Maanantai
*Allasjumppa klo 11-11.30 (vuoro 10.30 – 12.00)
* Kunnon kuntopiiri klo 17.00 – 18.00
Tiistai
* Veteraanien kuntosali klo 12.00 – 13.00
* Spinning klo 17.15 – 18.00
Keskiviikko
* Ikääntyvien ryhmä klo 9.30 - 10.30
* Toiminnallinen harjoittelu klo 16.30 – 17.15
Torstai
* Kehonhallinta klo 10.00 – 11.00
* Kahvakuula + trx klo 17.20 – 18.05
Perjantai
* Ohjattu kuntosali klo 12.00 - 13.00
* Selkävoitto klo 17.15 - 18.15
Huom! Ohjattuihin ryhmiin ei ennakkoilmoittautumista. Osta 10 kpl ryhmälippuja;
käyvät kaikkiin kuivajumpparyhmiin. Lisäetuna
saat kuntosaliavaimen käyttöösi (2kk) arvo 78 eur

Torstai
klo 18.15-19.15 MIXTREENI, Savikunnon sali
klo 19.15-20.15 KAHVAKUULA, Savikunnon Sali
Sunnuntai
klo 10.00-11.30 LIIKUNTAMAA, liikuntatalo
* Lue lisää ja ilmoittaudu toimintakaudelle
2019-2020
www.salise.fi


SUVANNON LIIKUNTARYHMÄT
syksy 2019
Maanantai
Allascircuit klo 18.45 - 20.15. 8e/krt
Tiistai
Nivelallas klo 13.30 - 15.00. 5e/krt
Keskiviikko
Vesijumppa klo 8.30 - 10.00. 5e/krt
Tules-allas klo 10.00 - 11.30. 5e/krt
Kehonhuolto ( fysioterapian sali ) klo 16.30–
17.30. 8e/krt
Torstai
Aquamix klo 16.30–18.00. 8e/krt
Perjantai
Miesten vesijumppa 1.11–29.11 klo13.30–15.00.
5e/krt
* Syyskauden kausikortti kaikkiin liikuntaryhmiin
80e/kausi. Ryhmiin voi tulla mukaan ilman
ilmoittautumista.
Lisätietoja: fysioterapia@toimintakeskussuvanto.fi p.044-2973510

UIMAHALLIN YLEISÖVUOROT:

Savitaipaleen Liikuntaseura siirsi muutaman
ryhmän myös Savikunnon uuteen saliin.

ma
klo 15.00 – 18.45
ti, to klo 06.00 – 09.00
ke
klo 15.00 – 20.00
pe
klo 15.00 – 19.00
la
klo 12.00 – 17.00
Huom. uutta: sunnuntaiuinnit 6.10., 3.11. ja
8.12, klo 12 – 15. (Uimalipun hinnalla.)



SAVITAIPALEEN LIIKUNTASEURAN
JUMPAT 2.9.2019 ALKAEN
Maanantai
klo 17.00-18.00 VOIMISTELUKOULU
6 – 9 v., liikuntatalo
klo 18.00-19.00 CORE, liikuntatalo
klo 19.00-20.00 VENYTYSJUMPPA, liikuntatalo
Tiistai
klo 18.15-19.30 KUNTOSALICIRCUIT, liikuntatalo
klo 18.00-19.00 LAVIS, kk:n koulun sali

Lippujen hinnat:
aikuiset lapset alle 15v.
Kertalippu
5,00 € 3,00 €
Sarjalippu (10)
45 €
25,00 €
Perhelippu 2 aikuista +2 lasta
13 €
Ryhmälippu 1 ½ h
100 €
Lapset alle 5v. ilmaiseksi. Alle kouluikäiset
vanhempien seurassa.
Lisätiedot ja varaukset fysioterapiasta
p. 044 2973 510 (huom. puhelinnumero
muuttunut kesäkuussa 2019) tai
fysioterapia@toimintakeskus-suvanto.fi

KANSALAISOPISTOn
syyskuulumisia
Opiston työkausi pyörähti vilkkaasti käyntiin
9. syyskuuta. Uuden työkauden myötä palautettiin käyttöön kausimaksu, jonka suuruus on nyt 120 euroa. Maksusta ei myönnetä alennuksia. Kausimaksulla voi kuitenkin
osallistua sekä syksyn että kevään aikana
lähes kaikille kursseille oman valinnan mukaan. Vain muutaman kurssin kohdalla on
erikseen maininta: ei voi sisällyttää kausimaksuun.

MARRASKUUSSA ALKAVIA KURSSEJA
 Rautalankaviikonloppu alk. pe 8.11. klo
18.00 Koulukeskuksen teknisessä tilassa.
Ilmoittaudu 8.10.mennessä.
Tonttujen touhupaja alk. la 9.11. klo 10.00
Keramiikkapajalla. Ilmoit. 4.11. mennessä.
Valotaulukurssi alk. la 16.11. klo 10.00 Käsityöasemalla. Ilmoittaudu 11.11. mennessä.
Pop up- joulukorttipaja la 23.11. klo 11.00
– 15.00 Käsityöasemalla. Mukaan voi tulla
oman aikataulun mukaan. Pieni materiaalimaksu maksetaan opettajalle.
Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu opiston
nettisivuilla. Ilmoittautua voit myös soittamalla opiston toimistoon p. 040 7131 884.
https://peda.net/savitaipale/kansalaisopisto.

********************************
Maksutonta henkilökohtaista
digiopastusta kirjastossa
Ohjaajana Petri Kukko, motolla
”tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan!”

Seuraavat kerrat:
ke 16.10. klo 12-17 ja to 14.11. klo 10-15
Keväällä 2020:
ti 14.1. klo 12-17, to 13.2. klo 10-15,
ke 11.3. klo 12-17 ja ma 6.4. klo 12-17.

Varaa aika opastukseen kirjastosta
p. 040 7131 886. Ota oma laite mukaan!
HUOM! Ke 16.10. ja to 14.11. klo 13-15. Nina
Pesu Savitaipaleen Osuuspankista opastaa kirjastossa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten pankkipalveluiden käyttöä. Ota mukaan oma
laitteesi ja pankkitunnukset.

Lue missä vain - kotimaisia
e-aikakauslehtiä
Joitakin lehtiä kirjastojen sähköisten aikakauslehtien kokoelmasta (eMagz) on saatu
ostettua etälukuoikeuksin Heili-kirjastojen
asiakkaille.
Tämä tarkoittaa, että kirjastokortilla ja tunnusluvulla pääsee lukemaan lehtiä omalla
laitteella missä tahansa.
Voit käyttää palvelua nettiselaimella.
 Kirjautumiseen tarvitset kirjastokortin
tunnuksen ja PIN-koodin.
Samaa lehteä voi lukea vain yksi yhtäaikainen
käyttäjä. Jos et pääse lukemaan haluamaasi
lehteä, yritä myöhemmin uudestaan.
Etäluettavia kotimaisia aikakauslehtiä on
32 kpl. e-sanomalehdet (ePress) ovat luettavissa vain kirjastoissa.
Kirjautuminen palveluun tapahtuu osoitteessa: https://heilikirjastot.emagz.fi


Lue kotiseutusi paikallislehti
kirjaston ePressistä!
ePress (www.epress.fi) - sähköinen sanomalehtipalvelu toimii Savitaipaleen kirjastossa.
Huom! Palvelua voi käyttää vain yksi asiakas
kerrallaan ja palvelu toimii vain kirjastossa!
 yli 200 maakunta- ja paikallislehteä
ePress on suomalainen sähköinen sanomalehtipalvelu, joka tarjoaa käyttäjälleen kotimaiset
paikallis- ja maakuntalehdet luettavaksi heti niiden ilmestyttyä painosta.
Lehdet ovat digitaalisia näköisversioita, täysin
samassa muodossa kuin painosta ilmestyvät lehdet.


KIRJASTO on avoinna
ma-ti-ke
klo 12-19
to
klo 9-16
pe
klo 12-19
https://heili.finna.fi
kirjasto@savitaipale.fi
p. 040 7131 886/asiakaspalvelu
p. 040 7131 885/kirjastotoimenjohtaja

Tapahtumakalenteri, Savitaipale 2019
-> Katso ajankohtaiset tapahtumatiedot: www.savitaipale.fi
LOKAKUU
Ma 7.10.
Ti 8.10.
To 10.10.
Pe 11.10.

Klo 13 Yhteislaulut Suvannossa, EL Savitaipale
Klo 12-16 Iloiset iltapäivätanssit Välijoen Männistössä, tahdittaa Sharminiekat.
Klo 12.30 Ukkokerhon 20-vuotisjuhlakokous Suvannossa.
Roosa nauha päivä: Myynnissä Roosa nauhoja S-marketissa klo 14-17. Nauhoja on myös muualla
myynnissä. Nauhoista tuleva tuotto käytetään oman alueen syöpäpotilaille. Järj. Saimaan Syöpäyhdistys ry paikallisosasto NELOSET.

La 12.10. klo 15.00 Teatteri Hevosenkengän näytelmä Viiru ja Pesonen
koulukeskuksen auditoriossa. Kesto n. 45 min.
Liput 8 €, perhelippu 30 € (4 saman perheen jäsentä).
Yksinäinen Ukko Pesonen saa naapuriltaan lahjaksi
kissanpennun, joka osaakin puhua! Siitä alkavat lokoisat päivät, jotka sisältävät kadonneita ruuveja, mäyrän
vierailun ja tietenkin lettukakkua. Perustuu suosittuihin Sven Nordqvistin kirjoihin. Rooleissa Krista Putkonen-Örn ja Antero Nieminen. Tied. kulttuuritoimisto.

Su 13.10.

Su 13.10.
Ma 14.10.
Ke 16.10.

Ke 16.10.
To 17.10.
La 19.10.
Ti 22.10.
La 26.10.

Klo 15 Hakamäellä ohjelmallinen ruispuuroiltapäivä kaikille puuron ystäville. Arvontaa. Varaa
vitonen ruoka/kahvikassaan. Ruoan jälkeen poltetaan kokko – pihalle juhannuskokkoa varten varatut puutavarat, säävarauksella. Järj. Kotiseutuyhdistys, tied. p. 0400 665 615/Eila.
Klo 15-18 Lastentapahtuma Heituinlahden NS-talolla. Ohjelmassa mm. Jokeri Pokeri Box!
Klo 12-14 Taipaleen yhteinen pöytä Hämäläisen metsästysmajalla. Tervetuloa maksutoomalle lounaalle ja tapaamaan seurakunnan työntekijöitä.
Klo 12-17 Maksuton digiopastus kirjastolla. Varaa aika Petri Kukon henk.koht. opastukseen, p. 040
7131 886. Huom! Klo 13-15 Nina Pesu SavitaipaleenOP:sta opastaa kirjastossa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten pankkipalveluiden käyttöä. Ota mukaan oma laite ja pankkitunnukset.
Klo 18 Vapaaehtoisten kiitosilta seurakuntakodilla ja kirkossa.
Klo 10 Lasten elokuvat Kivikoululla, eskarien salissa. Vapaa pääsy, kesto n. 1/2h. Kultt.toimisto.
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. Korsuorkesteri&PasiSuikkanen&co
Klo 8 Hautausmaiden siivoustalkoot. Kahvia ja mehua kappelissa ja srk-kodissa, jossa ruokailu 11-12.30.
Eteläpään retki Kirjamessuille 40€, ilm. ja tied. p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi

To 31.10.

Klo 18.00

Syystunnelmailta kirjastossa: tunnelmamusiikista vastaavat Katja&Antti ja Sanna Pulkkinen.
Katja&Antti (Katja Heinonen ja Antti Lapatto)on
akustinen duo Savitaipaleelta, joka soittaa rentoja
covereita ja muutamia omiakin kappaleita. Biisilistalta löytyy mm. Anna Puun, Stellan, J. Karjalaisen
ja Juha Tapion kappaleita. Katja ja Antti ovat soittaneet yhdessä jo yläasteella, mutta parin viime
vuoden aikana he ovat soittaneet aktiivisemmin.
Viimeisen vuoden aikana he ovat esiintyneet säännöllisesti, enimmäkseen EteläKarjalan alueella.
* Teetä ja pientä suolaista, mukavaa yhdessäoloa ja
ohjelmaa syksyn pimetessä!

MARRASKUU
La 2.11.
La 2.11.
Su 3.11.
Ma 4.11.
6.-8.11.
La 9.11.
To 14.11.

Pe 15.11.
La 16.11.

Klo 18 Pyhäinpäivä, Vainajien muistoilta kirkossa.
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. Antti Ahopelto&Etiketti
Klo 18 Siioninvirsiseurat srk-kodissa.
Klo 13 Yhteislaulut Suvannossa, EL Savitaipale.
Eteläpään retki Martin Markkinoille Tallinnaan (”Viron käsitöiden laulujuhlat”), 129 €. Tiedustelut/ilmoittautumiset p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi
Klo 20-01 Retrodisco Heituinlahden Nuorisseurantalolla, DJ Tapani Ripatti, Tuohikotintie 1266
Klo 10-15 Maksuton digiopastus kirjastolla. Varaa aika Petri Kukon henk.koht. opastukseen, p. 040
7131 886. Huom! Klo 13-15 Nina Pesu Savitaipaleen OP:sta opastaa kirjastossa sähköistä tunnistautumista ja digitaalisten pankkipalveluiden käyttöä. Ota mukaan oma laite ja pankkitunnukset.
Eteläpään retki Hartwall Areenalle Jarkko Ahola&Waltteri Torikka –konserttiin. 129 €, matka+lippu.
Tiedustelut/ilmoittautumiset p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi
Klo 15.00 Teatteri Mukamaksen näytelmä

Hiirulainen sirkuksessa koulukeskuksen auditoriossa.

La 16.11.
La 16.11.
Su 17.11.

To 21.11.
La 23.11.
La 23.11.
Su 24.11.

25.-27.11.

Ti 26.11.
To 28.11.
La 30.11.
La 30.11.
La 30.11.
La 30.11.

La 30.11.

Hiirulainen joutuu yllättäen sirkukseen, jossa ei ole koskaan
käynyt. Mitä tuumaa sirkuksen tirehtööri ja mitä tapahtuukaan, kun taikasauva katoaa ja kaikki ei ole ihan kuin ennen?
Hauska ja yllätyksellinen tarina koko perheelle. Kesto n. 40
min. Liput 7 €. Perhelippu 25 € (4 saman perheen jäsentä).
Tied. kulttuuritoimisto, p. 040 500 1853.
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. Sanna Sassali&Jarno Kokko.
Eteläpään retki Suomen Kädentaidot –messuille Tampereelle. €. Tiedustelut/ilmoittautumiset p. 05
4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi
Klo 10-16 MLL:n järjestämä retki Holiday Club Saimaaseen ja Angry Bird –puistoon. (erikoishinnat!) Paikan päällä aikaa n. 4h. Matka muilta kuin yhdistyksen jäseniltä 10 €/aik. – Lapset ilmaiseksi
maksavan aikuisen kanssa. Ilmoittaudu sähköpostitse jossu84@gmail.com tai puh. 044 763 1314.
Klo 10 Lasten elokuvat Kivikoululla, eskarien salissa. Vapaa pääsy, kesto n. 1/2h. Kultt.toimisto.
Klo 10-13 Päivä Paloasemalla, Kievarintie 2. https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/
Klo 14-16 Donkkis Big Night –toimintailtapäivä alakoululaisille srk-kodin salissa.
Klo 11-15 Joulumyyjäiset Europaeuksen koululla.
Pöytävaraukset 15.11 mennessä, pöydän hinta 10 euroa. Varaukset ja lisätiedot Pirjo Heinikaiselta 050
5895 604. Järjestäjänä Saimaan Syöpäyhdistys ry paikallisosasto NELOSET.
Eteläpään retki Tallinnan joulutorille, 149 €. Tiedustelut/ilmoittautumiset p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi
Klo 18 VMSix:n joulukonsertti kirkossa. Ohjelma 10 €.
Klo 10 Vanhusten adventtihartaus kirkossa, jonka jälkeen joulupuuro seurakuntakodissa.
Klo 10-14 Adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi
seurakuntakodissa.
Klo 17.30-19 Tunnelmauinti uimahallissa uimalipun
hinnalla.
Joulun avaus – JOULUMARKKINAT torilla, p. 0400
557 879, järj. Lions Club
Cathill Knives ja Pitäjäntuvan puoti kutsuvat sinut
mukaan joulun avaukseen. Luvassa on kaikenlaista
tonttuilua, makkaran syöntiä, glögin ja kahvin juontia, piparien rouskuttelua ja arpajaiset, jossa huikeat palkinnot. Samalla voit hankkia hienoja lahjoja pukin konttiin! Tervetuloa Tunnelmaan! Kaijanlahdentie 2a ja Peltoinlahdentie 11, Lisätietoja Cathill Knives 045 6120585 ja Pitäjäntuvan puoti 040
7492847.
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. Väliaikainen.

K – Posti Oy. Julkinen tiedote: jaetaan kaikkiin Savitaipaleen talouksiin.
Lähettäjä: Savitaipaleen kunta, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. p. 040 1586 542.

La 30.11. Klo 15.00 kirkossa A cappella yhtye SIMNOTin joulukonsertti ”Maailman
joulu”. Liput 10 €. Tied. kulttuuritoimisto,
p. 040 5001853.
Yhtyeen ohjelmistossa on niin jazzia, kansanmusiikkia,
klassista kuin pop-musiikkiakin sekä omia sävellyksiä.
Tässä konsertissa kuullaan joululauluja eri aikakausilta j
akansoilta. Jouluista juhlamieltä!
Ukrainalainen lauluyhtye Simnot (”Seitsemän nuottia”)
on seitsenhenkinen nuorten muusikoitten ja laulajien
ryhmä, joka on perustamisensa jälkeen (2012) kiertänyt
maailmaa esiintyen pääasiassa säestyksettä vaikka usein
imitoikin soittimia.

JOULUKUU
Su 1.12.
Ma 2.12.
Ti 3.12.
To 5.12.
5.-8.12.
Pe 6.12.
La 7.12.
Su 8.12.
Su 8.12.
La 14.12.
La 14.12.
Su 15.12.
To 19.12.
Pe 20.12.
Ti 24.12.
Ti 24.12.
Ke 25.12.
To 26.12.
La 28.12.

Klo x Joulukonsertti kirkossa: Kari ja Anneli Pettisen perhe esiintyy.
Klo 13 Yhteislaulut joululaulujen merkeissä Suvannon salissa, EL Savitaipale
Klo x Taipaleen Gospelkuoron joulukonsertti kirkossa
Klo 18 Itsenäisyysjuhla Pettilän kyläkeskuksessa, mm. Mieslaulajat, juhlapuhe ym. Kuivasensaarentie 1196. Veskansa ry.
Eteläpään matka Riian joulutorille, 270 €. Tied. p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi
Klo 12 Itsenäisyysjuhla koulukeskuksessa. Mukana mm. Savitaipaleen Mieslaulajat.
Klo 15 Joulukonsertti: Etelä-Karjalan kirkkomusiikkipiirin kuorojen yhteiskonsertti
Klo 13 Lähetysmyyjäiset ja kauneimmat joululaulut Pettilän kyläkeskuksessa, Kuivasensaarent.1196.
Klo 14 Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa.
Klo 10-14 Käsityöaseman joulumyyjäiset, Kievarintie 1.
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. InTheMood&Suvi Karjula.
Klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa.
Klo x Joulukonsertti kirkossa – lauluyhtye Donnat
Klo 18 Joulujuhla Pettilän kyläkeskuksessa, Kuivasensaarentie 1196. Veskansa ry.
Klo 14 Jouluaaton perhekirkko
Klo 15.30 Jouluaaton sanajumalanpalvelus
Klo 7 Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa
Klo 10 Tapaninpäivän messu kirkossa
Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NS-talolla, Tuohikotintie 1266. Maria Tyyster yhtyeineen.

Vuosi 2020
La 11.1.
La 25.1.
Su 26.1.
To 30.1.
13.-14.6.

Klo 20-01 Tanssit Heituinlahden NStalolla, J.Eskelinen&Onnenkulkurit.
Klo 17-19 Vesidisco alakoululaisille uimahallissa uimalipun hinnalla.
Klo 15 TATU ja PATU syömään! Linnateatterin hulvaton näytelmä koulukeskuksen auditoriossa. Järj. kulttuuritoimisto.
Lönnrotin matkassa – ja vähän Europaeuksenkin –konsertti koulussa ja yleisökonserttina. Kulttuurikeskus Uulun tuotantoa. Tied. kulttuuritoimisto. *Europaeus200-juhlavuosi*
Eteläpään retki Ilmajoen musiikkijuhlille (Hiljaiset perivät maan –oopperan kantaesitys). Tiedustelut/ilmoittautumiset p. 05 4160 075 tai tilausajot@liikenneetelapaa.fi

NÄYTTELYT:
30.9.-31.10. Kirjaston vitriinissä Eeva Kylliäisen itse tehtyjä kortteja
15.8.-31.10. Käsityöasemalla Cornelia Erdmanin valokuvanäyttely Lumous. Avoinna ma 12-17 ja to klo 10-15.
syys-lokakuu Kunnantalon yläaulassa kansantaideyhdistyksen jäsenten maalauksia.
____________________________________________________________________________________________
Tiedotteen kokosi Helena Hjerppe. Anna palautetta: helena.hjerppe@savitaipale.fi Mukavaa loppusyksyä! 

